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Město Horažďovice 
Usnesení  

ze 45. jednání Rady města Horažďovice konaného  
19.10.2020 

 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 
Rada města Horažďovice:  

 
1. schvaluje zápis ze 44. schůze RM ze dne 05.10.2020 a plnění usnesení ze 44. jednání RM ze dne 

05.10.2020 
 

2. neschvaluje záměr odprodeje st.p.č. 53 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 33 m2 v k.ú. Veřechov 
včetně stavby bez č.p./č.e. v obci Veřechov žadatelům ….. a ………..  ………… , …………….  za 
účelem zřízení skladovacích prostor – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

3. schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 934/13, ulice Palackého v Horažďovicích, včetně podílu o 
velikosti 628/22180 na společných částech budovy, sestávající se z čísel popisných 933, 934 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 628/22180 na st.p.č. 1185 v k.ú. Horažďovice veřejnou 
dvoukolovou soutěží, s minimální nabídkovou cenou v prvním kole 1.270.000 Kč a pověřuje MěÚ, 
odbor IRMM zveřejněním záměru prodeje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

4. v záležitosti směny pozemků v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic: 

a) revokuje usnesení z 9. jednání RM ze dne 11.03.2019, bod č. 20 

b) schvaluje záměr směny pozemku p.č. 85/4 zahrada o výměře 105 m2, p.č. 607/20 ostatní plocha 
zeleň o výměře 4 m2, p.č. 83/11 ostatní plocha zeleň o výměře 4 m2 vše v k.ú. Třebomyslice u 
Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví manželů ……….  a ………..  …………. , 
………….. , každému jednu ideální polovinu a zároveň převod p.č. 83/8 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 99 m2, p.č. 83/10 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3 m2 vše 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví manželů …………. a …….. ………….. , 
……………… do vlastnictví města Horažďovice s doplatkem ve výši 4.372 Kč, který uhradí 
manželé ………….  před podpisem smlouvy, a pověřuje MěÚ, odbor IRMM zveřejněním záměru 
směny 

c) doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemku p.č. 85/4 zahrada o výměře 105 m2, p.č. 
607/20 ostatní plocha zeleň o výměře 4 m2, p.č. 83/11 ostatní plocha zeleň o výměře 4 m2 vše 
v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví města Horažďovice do vlastnictví manželů ……….  
a ……. ……….. , ……………….. , každému jednu ideální polovinu a zároveň převod p.č. 83/8 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 99 m2, p.č. 83/10 ostatní plocha ostatní komunikace o 
výměře 3 m2 vše v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic z vlastnictví manželů ……….  a …….. 
……………. , ……………  do vlastnictví města Horažďovice a uzavření směnné smlouvy mezi 
………….  a ……….. …………… , ………………  (první smluvní strana) a městem Horažďovice 
(druhá smluvní strana) s doplatkem ve výši 4.372 Kč, který uhradí manželé ……………….  před 
podpisem smlouvy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

5. doporučuje ZM projednat a schválit uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene 
mezi ……….. …………… , ………………. , …………….  (první smluvní strana), ………. …………, 
……………, ………………. (oprávněná z věcného břemene), městem Horažďovice (druhá smluvní 
strana), kdy město převádí do vlastnictví ………. ………….. díl „c“ o výměře 39 m2 oddělený z p.č. 
524/7 v k.ú. Horažďovice a sloučený do p.č. 813/6 v k.ú. Horažďovice, …………. …………… zároveň 
převádí do vlastnictví města díl „a“ o výměře 2 m2 oddělený z p.č. 813/6 v k.ú. Horažďovice a sloučený 
do p.č. 813/7 v k.ú. Horažďovice, díl „b“ o výměře 5 m2 oddělený ze st.p.č. 1093 v k.ú. Horažďovice a 
sloučený do p.č. 813/7 v k.ú. Horažďovice, k tomuto dílu se zároveň zrušuje věcné břemeno pro 
……… …….., ……………… , Horažďovice. Rozdíl ceny pozemků ve výši 11.000 Kč uhradí ………. 
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……………….. městu Horažďovice před podpisem smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor IRMM  

  
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem uhelné kotelny, uhelny, chodby, sklepa, schodiště a 

technologií v objektu DDM, Mírové náměstí 11, Horažďovice mezi městem Horažďovice 
(jako pronajímatel) a firmou Bytservis Sušice, spol. s r.o., Příkopy 86, Sušice, IČO: 45359601 (jako 
nájemce). Celková výměra pronajímaného prostoru je 140,89 m2. Roční nájem je 1.000 Kč + 21%  
DPH, celková částka za nájem činí 1.210 Kč. Smlouva bude účinná od 01.11.2020 s platností na dobu 
neurčitou – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

7. schvaluje přílohu SPU 348009/2020/Fich/35601203 podle ustanovení § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu  o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 8, 
Plzeň týkající se pozemku p.č. 2958 orná půda o výměře 17 094 m2 v k.ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM   
  

8. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry a přestavbu skladu zahradního nářadí při domu čp. 646 
v Zářečské ulici v Horažďovicích dle předložené projektové dokumentace stavby „Sklad nářadí u RD 
čp. 646 “ na základě žádosti ………… ……….. , ………… , …………….  – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  

 

9. v záležitosti pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice a pozemku p. č. 832/69 (tzv. proluka):  

a) schvaluje podání výpovědi z nájmu pozemku p.č. 832/70 v k.ú. Horažďovice nájemci 
…………. ………..  , ……………… , ……………  s tříměsíční výpovědní lhůtou 

b) schvaluje podání výpovědi z nájmu pozemku p.č. 832/69 v k.ú. Horažďovice nájemcům 
………..  a …….. ………… , ……………. , …………  s tříměsíční výpovědní lhůtou 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 
10. v záležitosti společnosti Šumava Net, s.r.o., Horažďovice: 

a) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, rozšíření optické sítě SO 02 – obecní dvůr“ do 
pozemku města p.č. 2798 v k.ú. Horažďovice a schvaluje uzavření smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 
234, Horažďovice (budoucí oprávněný) 

b) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice, rozšíření optické sítě SO 01 – Smetanova ulice“ 
do pozemků města p.č. 2790/1, p.č. 2758/10 v k.ú. Horažďovice a schvaluje uzavření 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího 
z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) 

c) souhlasí  s umístěním stavby „Horažďovice, rozšíření optické sítě SO 03 – ulice Jiřího 
z Poděbrad“ do pozemků města p.č. 2756/18, p.č. 2757, p.č. 204/2 v k.ú. Horažďovice  
a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horažďovice (budoucí povinný)  
a společností Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) 

d) souhlasí s umístěním stavby „Horažďovice – propojení optické sítě“ do pozemků města p.č. 
2780/1, p.č. 2758/1, p.č. 2777/1, p.č. 2777/2, p.č. 2775/5 v k.ú. Horažďovice  
a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horažďovice (budoucí povinný) a společností 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice (budoucí oprávněný) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
  

11. schvaluje úplnou uzavírku části místní komunikace Rybářská ulice (úsek od křiž. ul. Strakonická ke 
křiž. ul. V Lukách) v k. ú. Horažďovice pro účely stavby „Oprava vodovodu v Rybářské ulici " ve dnech 
od 03.11.2020 do 30.11.2020 dle žádosti společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., 
Koldinova 672, Klatovy – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
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12. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek s ………… ………….. , 
nájemcem bytu č. .. , ………….. , Horažďovice na úhradu dlužného nájemného, úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 2.500 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného kalendářního měsíce, poprvé v říjnu 2020, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné 
bytu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

13. schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………… , Horažďovice …………. ……… , …………. , ………..  
na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.01.2021 za nájemné 45,88 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

14. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), …………….. , Horažďovice manželům ……..  a …… ………….., 
…………  s platností nájemní smlouvy od 01.11.2020 na dobu určitou do 31.10.2021  za nájemné ve 
výši 44,89 Kč/m2 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

15. schvaluje pronájem  bytu č. .. (2+1), ………….. , Horažďovice manželům …………   a ……….. ………., 
………………  s platností nájemní smlouvy od 01.11.2020 na dobu určitou do 31.10.2021  za nájemné 
ve výši 44,89 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2020 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

16. schvaluje pronájem  bytu č. ..  (3+1), …………… , Horažďovice manželům …………  a ……… ………. , 
…………… , ………..  s platností nájemní smlouvy od 01.11.2020 na dobu určitou do 31.10.2021  za 
nájemné ve výši 45,88 Kč/m2 s uplatněním slevy pro rok 2020 ve výši 5,80 Kč/m2 – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

17. schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. .. , ………….. , Horažďovice (DPS) se ……….. 
………….. ke dni 31.10.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

18. provádí rozpočtové opatření č. 10/2020, kterým se  zvyšují příjmy o 2.798.260 Kč a zvyšují výdaje o 
2.798.260 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  
 

19. souhlasí s rozšířením účelu dotace na financování nákupu nových bezpečných branek pro mládež 
spolku Fotbalový klub Horažďovice, z.s., IČO: 69981981 poskytnuté z rozpočtu města na základě 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 04.03.2020 – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor PPŠK  
 

20. schvaluje u základních škol výjimku z Vnitřní směrnice č. 4/2017, upravující postup při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že základní školy nemusí podle této směrnice postupovat při 
zadávání veřejné zakázky na pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line 
výuky z neinvestiční dotace pro ZŠ Komenského ve výši 502.730 Kč a pro ZŠ Blatenská ve výši 
554.846 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

21. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace: 

a) na základě předloženého seznamu majetku MŠ Na Paloučku souhlasí s návrhem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 79.752 Kč a 
způsobem vyřazení fyzickou likvidací (sběrný dvůr), prodejem majetku inv. č. 208000001017, 
inv. č. 208000001018 a převodem majetku inv. č. 208000001013, inv. č. 208000001015 na 
ZŠ Blatenská 

b) na základě předloženého seznamu majetku souhlasí s návrhem vyřazení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Komenského v celkové pořizovací hodnotě 86.915 Kč a 
způsobem vyřazení fyzickou likvidací (sběrný dvůr) 

c) na základě předloženého seznamu majetku ZŠ Blatenská souhlasí s návrhem vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 67.502 Kč a 
samostatných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 52.090 Kč a způsobem vyřazení 
fyzickou likvidací (u inv. č. Šj 0340 chladící skříň nejprve nabídnout k odprodeji) 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  
 

22. schvaluje uzavření dodatku k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Horažďovice 
a DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, odloučené pracoviště – Středisko výchovné péče, Domažlice, Kozinova 
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101, Domažlice, IČO: 49778129, kterým se prodlužuje lhůta pro čerpání dotace do 30.04.2021 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor SVZ  
 

23. v záležitosti dotačního projektu:  

a) bere na vědomí výstupy a závěry z projektu „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných 
prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 
2021“ 

b) schvaluje realizaci řešení  a opatření k odstranění jednotlivých doporučení k nápravě, viz 
přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
 

24. v záležitosti projektu „Dotačního programu MV ČR pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů 
(akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021:  

a) schvaluje realizaci projektu 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt v rámci Dotačního programu MV ČR pro rok 
2020 – „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné 
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021“ 

c) pověřuje Ing. Michaela Formana, starostu města, podepisováním dokumentace a Františka 
Kříže, referenta bezpečnosti, OUI a krizového řízení, vedením dokumentace v souladu 
s právními předpisy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor kanceláře starosty  
  

25. schvaluje Plán zimní údržby na období od 01.11.2020 do 31.03.2021 – za realizaci usnesení 
zodpovídá organizační složka Technické služby 
 

26. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „I/22 Horažďovice - průtah“ 
uzavřené se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, ZNAKON, a.s., 
Sousedovice 44, Strakonice, PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 a  M - SILNICE a.s., Husova 
1697, Pardubice, jehož předmětem je změna termínů plnění s ohledem k obousměrnému zprovoznění 
Strakonické ulice po dobu zimní odstávky – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM 
 

27. v záležitosti narovnání majetkových vztahů mezi městem Horažďovice a Povodím Vltavy: 

a) revokuje usnesení z 39. jednání RM ze dne 29.06.2020, bod č. 12 

b) schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Horažďovice a společností Povodí Vltavy, 
státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha – Smíchov, kdy město Horažďovice převede do 
vlastnictví Povodí Vltavy pozemky p.č. 2763/1 vodní plocha o výměře 6 598 m2, p.č. 2764/2 
vodní plocha o výměře 1 113 m2, p.č. 2764/25 vodní plocha o výměře 692 m2, p.č. 2764/26 
vodní plocha o výměře 23 m2, p.č. 2764/28 vodní plocha o výměře 1 086 m2, p.č. 2764/31 
vodní plocha o výměře 161 m2, p.č. 2764/32 vodní plocha o výměře 4 581 m2, st.p.č. 1857 
zastavěná plocha o výměře 9 m2 vše v k.ú. Horažďovice za předpokládanou kupní cenu ve 
výši 635.000 Kč bez DPH a Povodí Vltavy převede do vlastnictví města Horažďovice pozemky 
p.č. 2764/11 ostatní plocha o výměře 3 204 m2, p.č. 1509/9 trvalý travní porost o výměře 
4 474 m2 vše v k.ú. Horažďovice za kupní cenu ve výši 510.000 Kč bez DPH, pověřuje MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru směny  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

28. v záležitosti akce „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“: 

a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním 
řízení 

b) jmenuje hodnotící komisi dle předloženého návrhu 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa“ 
do vyhlášeného programu MMR ČR, podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 
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d) ukládá akci „Rekonstrukce Peškovy ulice – I. Etapa“ zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 
2021,  případně do pravidel rozpočtového provizória  

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

29. v záležitosti akce „Revitalizace sportovního areálu Lipky, I. etapa – tréninkové hřiště“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Petra Pintíře, Prácheňská 87, 
Horažďovice, IČO: 635151484 na realizaci „části C - elektro“  výše uvedené veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce zadávané dle § 31 obecné výjimky ze zákona č. 134/2016 
Sb. za nabídkovou cenu 899.648,90 Kč bez DPH (1.088.575,17 Kč vč. DPH) a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy 

b) ukládá MěÚ, odboru IRMM opakovaně vyhlásit výběrové řízení na „část A – revitalizace 
tréninkového hřiště“ a „část B – automatický závlahový systém“ výše uvedené veřejné 
zakázky 

c) ukládá výdaje ve výši 1.088.756 Kč zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2022, případně do 
rozpočtového provizoria 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor IRMM  
 

30. RM v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  
     termíny jednání RM:   09.11.2020 ve 14:00 hod. 
     23.11.2020 ve 14:00 hod.   
     07.12.2020 ve 14:00 hod.   
     21.12.2020 ve 14:00 hod. 
        
           termín jednání ZM:     14.12.2020 v 18:00 hod. 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Michael Forman v.r.      Ing. Hana Kalná v.r.   
  starosta města       místostarostka města 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  


